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    Domingo Após a Epifania 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Domingo após a Epifania é  como  

que um eco da própria Festa da Epifania. O trecho 

do Evangelho que lemos hoje, segundo São Mateus, 

começa mencionando o aprisionamento do 

Precursor do Cristo, São João Batista.  Ao  saber 

disso, Jesus deixa a região do Jordão.  
Ele vai à Galiléia e se detém em Cafarnaum. Com isso, informa o 
evangelista, a profecia de Isaías quanto às regiões de Zebulon e 
Neftali se cumpre: “Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho 
do mar, região além do Jordão, Galiléia das Nações! O povo que 
jazia nas trevas viu uma grande luz; aos que jaziam na região 
sombria da morte, surgiu uma luz.” (Livro do Profeta Isaías 8,23-
9,1 / São Mateus 4,14-16). 
  Isso lembra que a Epifania é a “festa das luzes”, pois a Luz 
manifestou-se no Jordão e se espalhou pela Galiléia. Pouco a 
pouco se espalhará por todo o mundo. 
  O Senhor deu início à sua pregação. O tema de sua 
mensagem assemelha-se ao de São João: “Arrependei-vos, porque 
está próximo o Reino dos Céus”. Para o Precursor o Reino “estava 
vindo”, enquanto para Jesus já havia chegado, pois se identificava, 
a partir de então, com seu anúncio da Boa-Nova. Jesus Cristo é a 
própria essência e  o  poder  do  Reino.  Não  obstante,  esse  Reino 
estava apenas em seu início. Ele cresceu e seu crescimento é 
contínuo, até o final dos tempos. 
  É isso que o apóstolo São Paulo ensina na Epístola aos 

Efésios, no trecho lido nesta Divina Liturgia, quando declara que, 

na edificação do corpo de Cristo (a Igreja), todos devemos viver, 

como verdadeiros cristãos, na unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de Deus. 

  O ano litúrgico, num resumo da história da salvação, 

representa simbolicamente para nós esse crescimento do Reino, do 

Natal até o período posterior à festa de Pentecostes. Assim, ele 



 

 

 

 

 

 

 

  

Tropário da Ressurreição (tom 6) 

As potestades angélicas/ apareceram no teu venerável 

sepulcro/ e os guardas ficaram como mortos./ Maria colocou-se 

junto do sepulcro,/ procurando o teu puríssimo corpo;/ entretanto, 

subjugaste o inferno,/ sem ser molestado por ele/ e encontraste a 

Virgem, revelando a vida./ Senhor, que ressurgiste dos mortos,/ 

glória a ti! (//) 
 

َّقبر ََّّ.المالئكيةَّالقوات ََّّإن َّ َّعلى صارواََّّوالحراس ََّّ.الموقرَّك َّظهروا

ولمََّّالجحيم ََّّفسبيت ََّّ.الطاهرَّك َّطالبةًَّجسد ََّّندَّالقبر َّع ََّّوقفت ََّّومريم ََّّ.كاألموات

ياََّّ.األمواتَّمنَّبين ََّّقام ََّّفياَّمن ََّّ.مانحاًَّالحياةَّالبتول ََّّوصادفت ََّّا.منهَّب َّتجر َّ

 .لكَّالمجد ََّّرب َّ
Tropário da Epifania (tom 1) 

 
 

 

Ó Senhor, batizando-te no rio Jordão, manifestou-se a 

adoração da Trindade. Porém a voz do Pai testemunhou, 

chamando-te Filho Amado e o Espírito, como pomba, confirmou a 

exatidão da palavra. Ó Cristo Deus, que vieste e iluminaste o 

mundo, glória a ti! 
 

وُد للثالوث. فإن صوَت اآلِب باعتمادَك يا رب في نهِر األردن. ظهَر السج
أتاَك بالشهادة. ُمسمياً إياَك ابناً محبوباً. والروَح بهيئِة حمامة. يُؤيُد حقيقةَ 

 الكلمة. فيا من ظهَر وأناَر العالم. أيها المسيُح اإللهُ المجُد لك.
Tropário do Santo Padroeiro – São Paulo (tom 3) 

  

 

Ó grande Apóstolo dos gentios, poderoso intercessor, 

intercede ao Todo Poderoso para que venha a paz ao mundo, e às 

nossas almas a grande misericórdia. (...) 
 
 

رسولَّاألممَّالعظيم.َّوالشفيعَّالقديرَّتشفعَّإلىَّالكليَّالقدرة.َّكيَّيمنحَّياَّ

 السالمَّللعالم.َّولنفوسناَّالرحمةَّالعظمى.
 

Condaquion da Epifania (tom 4) 
   

 

 Hoje, te manifestaste ao universo, ó Senhor e tua luz brilhou 

sobre nós; reconhecendo-te, a ti louvamos: Vieste, apareceste, ó luz 

inacessível! 
 
 

اليوَم َظهرَت للمسكونِة يا رب. ونوُرَك قد ارتَسَم علينا. نحُن الذيَن نسب ُِحَك 
 قائلين: لقد أتيَت وَظَهرَت. أيها النوُر الذي ال يُدنى ِمنه.بمعرفٍة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Epístola 
 

                                                     (* do Domingo após a Epifania) 
 

Prokimenon:    “Venha a nós, Senhor, 

tua misericórdia. 

         Justos, aclamai o 

Senhor!” 
(Salmo 33, 22.1) 

 
 

Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. 
(4, 7-13) 

 

 

Irmãos, “a  cada um de nós foi dada a graça segundo o 

dom de Cristo. Por isso é que se diz: Subindo às alturas levou 

cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa este 

‘subindo’, senão que antes desceu às profundezas da terra? Aquele 

que desceu é também quem subiu acima de todos os céus, para 

preencher todas as coisas. É ele que a uns fez apóstolos, a outros 

profetas, a estes evangelistas, àqueles pastores e doutores, para o 

aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, na 

edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à 

unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos 

o estado de homens perfeitos, de acordo com a idade madura da 

plenitude de Cristo.” 

Evangelho 
 

                                   

      (* do Domingo após a Epifania) 
 
 
 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista 

São Mateus. (4, 12-17) 
 

 

  Naquele tempo, “ouvindo que João fôra preso, Jesus 

retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, veio morar em 

Cafarnaum, à beira-mar, nos limites de Zabulon e Neftali, para que 

se cumprisse o que foi dito pelo Profeta Isaías: Terra de Zabulon e 

terra de Neftali, caminho do mar, região da Transjordânia, 

Galiléia dos pagãos! O povo que estava nas trevas viu uma grande 

luz e para os que moravam na região escura da morte, levantou-se 

uma luz. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: 

‘Convertei-vos, pois o Reino dos Céus está próximo.” 

 



 

 

 

 

 

 

Megalinário (Hino a Nossa Senhora - tom 6) 
 

 

Kinonikon (Hino da Comunhão)َّ
َََّّّ

 

 

Apolisis (Encerramento) 
 

Glória a ti, ó Cristo Deus, esperança nossa, glória a ti. 

Ó Cristo, nosso Deus Verdadeiro, que foste batizado por São João 

no Jordão... 

15/01 - São Paulo de Tebas, Eremita 
 
 

São Paulo, eremita, nasceu pelo ano 227, em 

Tebaida, no Egito. 

No início de sua vida de oração e penitência, 

viveu em hermidas. Em 250 se retirou da região 

desértica devido à perseguição movida pelo imperador 

Décio contra os cristãos, passando a viver em uma 

caverna, o que durou 99 anos.  

Adormeceu em Cristo pelo ano 341, aos 114 anos de idade, 

e foi sepultado por Santo Antão (Antoun), que para junto dele se 

dirigiu por orientação do próprio Deus. 

 
 

17/01 – Santo Antoun (Antão), o 

Grande, Anacoreta 
 

Santo Antoun é o mais conhecido dos santos 

ermitãos, é considerado o fundador do monaquismo 

(vida monástica). 

Conta-se que, aos 18 anos, ouviu na Igreja a 

leitura do Santo Evangelho: “Se queres ser perfeito, 

vai, vende o que tens, dá-o aos pobres e terás um 

tesouro nos Céus. Então vem e segue-me. (Mateus 19, 

21). 

Distribuiu aos pobres seus bens, herança de seus pais, e 

retirou-se para as regiões desérticas do Egito, onde sofreu toda 

sorte de privações, vivendo em constante oração e jejum, lutando 

contra as tentações, até obter a vitória pelo poder de Deus. 

Com o passar do tempo, outros foram se unindo a ele, 

formando-se uma comunidade sob suas orientações. Morreu aos 

106 anos. 

 


